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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1394جلد چهارم، شماره چهارم، زمستان 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  (Rutilus rutilus caspicus Linnaeus 1758)کلمه  انماهیبچه رشد وضعیت مقایسه
  سیجوالپرورش مرکز  و تکثیرکارگاه  وحشی)×  ی(پرورش ترکیبیو  یپرورش ،وحشی جمعیتسه 

  
  5شربتی سعیدو  4بندانی غالمعلی، 3یاندرهم کلنگی، حامد 2ی، رسول قربان1احمدرضا جبله*

  ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه برداريبهره و تولید گروه شیالت، ارشد کارشناسی آموختهدانش1
 ،پرورش و تکثیر گروه استادیار،3 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه برداريبهره و تولید گروه دانشیار،2

 ،گلستان گرگان، داخلی، هايآب شیالت تحقیقات موسسه آموزشی، مربی4 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه برداري،بهره و تولید گروه مربی،5

  31/03/1395 :یرشپذ یخ؛ تار 10/03/1395 :یافتدر تاریخ
  چکیده

 )،Rutilus rutilus caspicusکلمه ( ماهیانبچه یتسه جمعوزن  -پژوهش رابطه طول یندر ا       
 سیجوال استخوانی یانماه یرشده در مرکز تکث یرتکث یانبا استفاده از ماه یبیو ترک یپرورش وحشی،

 کلمه ماهیبچه 587وزن تعداد  -رابطه طول یمنظور بررسقرار گرفت. به یمورد بررس ترکمنبندر
 یشترینو ب کمترینشدند.  یسنجیستزو  یدص یابه در يطول دوره رهاساز در دستیساچوك  وسیله به

 061/0وزن کل  یشترینو ب ینمتر و کمترمیلی) ی(وحش 93/73و ) ی(پرورش 14/17 ترتیب بهطول کل 
 يهاطول و وزن در نمونه یارمعو انحراف یانگینم دست آمد.گرم به) ی(وحش 198/3و ) ی(وحش

 476/41±116/0 پرورشی، گرم 817/0±054/0متر و یسانت 602/41±142/0 یبترتبه وحشی
بود.  گرم 500/0±943/2 و مترسانتی 376/38±128/0 یبیو ترک گرم 107/2±691/0و متر  سانتی

 450/2و  505/2، 580/2 معادل ترتیب به یبیو ترک ی، پرورشوحشی جمعیت ي، براbپارامتر  یرمقاد
 جمعیتدر  یتفاکتور وضع یانگینماست.  منفی آلومتریکرشد  الگوي بیانگرزده شد که  ینتخم

نظر هب یجبا توجه به نتا .دست آمدبه 842/0و  832/0، 900/0 یبترتبه یبیو ترک یپرورش ی،وحش

                                                
  J.ahmadreza89@yahoo.com مکاتبه: مسئول*
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 رشد پارامترهاياز نظر  ترکیبیو  پرورشی جمعیتنسبت به دو  یوحش یانرشد ماه وضعیت رسد می
  بهتر است.

  
   خزر دریاي یت،فاکتور وضع، وزن -طول ،Rutilus rutilus caspicus، کلمه :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه

 یانمتعلق به خانواده کپورماه یاستخوان یاناز ماه )Rutilus rutilus caspicus( کلمه خزر ماهی  
)Cyprinidae( دور هايگذشته باشد که درمیخزر  دریاي بومی ارزشمند و هاياز گونه یکی ،

تخریب ها و چون آلودگی دالیلیبه در گذشته  اما است. دادهمی تشکیل را دریا این ذخایر ترین مهم
و در  یان،ها و ایجاد سد بر مسیر مهاجرت ماهتخریب رودخانهریزي طبیعی این ماهیان، مناطق تخم

، مهاجرت و تولیدمثل این ماهی کاهش یافته و به دنبال ایـن عوامل، تکثیر طبیعینهایت جلوگیري از 
همکاران، و  کیابیاست ( یافتهشدت کاهش ها بهصید قاچاق و خارج از حد مجاز، میزان ذخایر آن

 و آبزي گیاهان ها،و از پالنکتوندارد  قرار غذایی زنجیره ابتداي در که این دلیل به کلمه ماهی ).1999
 ماهیاردك و سوف چون ارزشی با ماهیان براي خوبی طعمه همچنین ،کندمی تغذیه کفزي جانوران

عنوان به یاريخاو یانو در پرورش ماه بوده یاريبس یکیارزش اکولوژ داراي ؛)1994 وثوقی،( است
مهاجر نیمهمهاجر و  ماهی یکگونه  اینشود. یاستفاده م )Huso hoso( ماهی فیل برايمناسب  غذاي

هاي گرگانرود و اترك، تاالب گمیشان و خلیج گرگان ریزي به رودخانههر سال براي تخم است که
 ی،عبدل( )مشاهده شده است نیزآلماگل و لپوزاغمرز  هايبتاال(اشکال ساکن آن در  کندمهاجرت می

 و ایران ساحلی هايآب در خزر، دریاي شرقیجنوب هايقسمت در پراکنش لحاظ از ).1999
). با توجه 1997اف،  قلیتراکم را در مصب رودخانه اترك دارد ( یشترینب یول دارد حضور ترکمنستان

   ).1986، تیمرمانسو  هیوت( است مناسب بسیار ذخایر بازسازي براي گونه اینبه قدرت تکثیر باالي 
توده با کمک و ارزیابی زي ، محاسبه شاخص وضعیتوزن -مطالعات مربوط به روابط طول  

و  تیکسرا؛ 2006 یگانه، علوي( دارددر ارزیابی ذخایر  گوناگونی مشاهدات طولی، کاربردهاي
 چوناین رابطه تحت تأثیر فاکتورهاي مختلفی از جمله فصل، شرایط زیستگاهی هم ).2006 همکاران،

متعدد  هاياز پژوهش). 2006 فروس،( دارد قرار غذا میزان به دسترسی و جنس آب، دماي و شوري
) که به 2013( و همکاران یگانهعلويتوان به مطالعه میکلمه  ماهی بیولوژي زمینهصورت گرفته در 
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کپوردندان ماهیان ایران  هاي مختلف دو گونه ازها و جنسوزن در جمعیت - رابطه طول یسهمقا
هاي هاي نر و ماده و جمعیتجنس هاي مشاهده شده دربا توجه به تفاوت کهنشان دادند پرداختند و 

تا حد زیادي تحت تأثیر فاکتورهاي محیطی و  رابطهرسد این ، به نظر میها مختلف و مقایسه آن
گرفتن عواملی همچون جنس و  ها بدون در نظرزیستگاهی باشد، و محاسبه شیب براي هر یک از گونه

  زیستگاه، از دقت الزم برخوردار نیست.
سرحد  ماهیرشد سگ  الگويوزن و  -رابطه طول بررسی) با 2015همکاران (آژ و   

)sargadensis Paraschisturaناهمگون  ماهی ینکه رشد ا یافتنددر شهرستان بافت ) در قنات آران
کلمه ساکن در  ماهیهاي جمعیت ،سنتیبر اساس روش  نیز)، 2004( و همکاران پاتیمارباشد. می

و  دافین داد.قرار  یرا مورد بررس یشانمهاجر به تاالب گم یتگل و آلماگل و جمعآجیهاي تاالب
 بررسیرا مورد  انزلیکلمه مهاجر به تاالب  شناسیزیستهاي بوم و ویژگی نیز) 2002همکاران (
  قراردادند.

 پارامترهايو  یتیجمع يساختارها ییشناسا ینهزم با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته در  
با توجه به  و ماهی این رشدنرخ و  وضعیتوزن، شاخص  -روابط طول یولوژیک،و ب مورفولوژیک

 . یابد یشافزا ینهزم این ، الزم است تا اطالعات درماهی فیل غذایی زنجیرهدر  کلمه ماهی یدينقش کل
در  ماهیانرشد  یژهو سرعت و یتفاکتور وضع ،وزن - سه رابطه طولمقایهدف  با پژوهش ینا ینبنابرا
مرکز در  ترکیبیو  پرورشی وحشی، )R.rutilus caspicusکلمه ( ماهیانبچه جمعیتسه 

  صورت گرفته است. استان گلستان یجوالس استخوانی، ماهیان تکثیروپرورش
 

 هامواد و روش
 یابه در يکلمه تا مرحله رهاساز ماهیاندوره پرورش بچه طی 1394در بهار سال پژوهش  این  

صورت  یجوالس یاستخوان یانماه یروپرورشمجتمع تکث یخاک يدر استخرها(مرحله انگشت قد)، 
هکتاري، در  5/1-2 خاکیواحد استخر  37، با شرق بندرترکمن کیلومتري 5در  مجتمع این ،گرفت

هاي باشد. آب مرکز از رودخانهمیواقع  هکتاري 30بندان آب یکهکتار استخر و  70مجموع 
بار در ساعت یکروز  10طور منظم هر به بردارينمونهگردد. می تأمین میاندرهسو و ، قرهکال شصت
مجتمع  خاکی استخرهايمتر از سانتی 30با دهانه  دستیساچوك  وسیلهصبح به 10تا  9 حدود

به وزن  ماهیانبچه رسیدندوره پرورش تا  طیانجام شد.  سیجوال استخوانی ماهیان تکثیروپرورش
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دوره کل در شدند. می تغذیهاستخر  طبیعی يو غذا یدست ياز غذا ماهیانبچه دریابه  رهاسازي
نمونه  136 ی،نمونه پرورش 229( کُلمه ماهیبچهنمونه  587تعداد  اًمجموع یقتحق این برداري نمونه
 نگهداريمنظور به. یدگرد یدص یخاک ياز استخرها وحشی)×  ی(پرورش ترکیبینمونه  222و  یوحش

شده پس از  یدص ماهیانبچهوزن،  -روابط طول، رشد پارامترهاي بررسیها جهت نمونه بررسیو 
و منابع  يدانشگاه علوم کشاورز شناسییماه یشگاهو به آزما یتتثب درصد 70لکل اوزن بدن در  یینتع
 دقت با یجیتالد کولیس ازمورد مطالعه  يپارامترها یريگ گرگان انتقال داده شدند. جهت اندازه یعیطب
   .یدگرد استفاده گرم 001/0 دقت با یجیتالد يترازو و متر یلیم 01/0

 وزن با استفاده از رابطه -طولشاخص نسبت طول کل و وزن بدن،  ینارتباط ب یینمنظور تع به  
 طول کل معادل  L،(گرم) ماهیانبچه معادل وزن کل Wمحاسبه شد که در این فرمول  W= aLb یینما

خط  شیب  bو دارد، یبستگ یو مقدار ثابت که به شکل بدن ماه از مبدا عرض  aمتر)،میلی( ماهیبچه
 کینگ،( دهدکه مقدار آن نوع رشد بدن ماهی یعنی همگون یا ناهمگون بودن را نشان می فرض شد

مورد  یخط یونرگرس یفیتک یصتشخ رايب یینتع توسط ضریب نیز. همبستگی بین متغیرها )1995
  قرار گرفت.  ارزیابی

) به Wاستفاده شد که در آن وزن کل ( CF=(W/(TL3))*100از فرمول  یچاق یبمحاسبه ضر براي  
مختلف سه  ینسن ینب ايمحاسبه رشد لحظهمنظور  بهمتر محاسبه شد. سانتی) به TLگرم و طول کل (

اختالف  یبررسجهت  استفاده شد. G=(logWt+1logWt)/tاز فرمول  برداريدوره نمونه طی یتجمع
مختلف  هايدر دوره هاي رشدو شاخص یسنجختیراز صفات  کیمطالعه در هر  مورد يهاتیجمع انیم

 در .دیگرد ارزیابی  SPSS 20افزار  نرماستفاده از با  دانکنآزمون و طرفه کی انسیوار زیاز آنال بردارينمونه
  .دیدگر استفاده Excel افزارنرم از يآمار نمودارهايرسم منظور بهپژوهش  نیتمام مراحل انجام ا

 
   نتایج
نشان داد که  نتایج هاي کلمهماهیدوره مطالعه بر روي پارامترهاي رشد بچه طیپژوهش   ایندر   
 پرورشی، وحشی جمعیتسه ) دریابه  رهاسازيبه وزن  ماهیانبچه رسیدنروز (تا  120مدت  طیدر 

 ترتیب به وزنی میانگینگرم به  067/0و  062/0 ،061/0 اولیهاز وزن  ترتیب به ترکیبی و
 نیز طولیاز نظر  همچنین. رسیدنددوره  انتهايدر  943/2±500/0و  691/0±107/2، 754/0±817/0

 ترتیب بهمتر میلی 89/17و  14/17، 92/18 اولیهاز طول  ترتیب به ترکیبیو  پرورشی وحشی، جمعیت
   . )1جدول ( رسیدنددوره  انتهايدر  376/38±128/0و  476/41±116/0، 602/41±142/0 میانگینبه 
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  .ترکیبیو  پرورشی وحشی،کلمه  ماهیانبچه جمعیتسه  سنجیزیستحاصل از  میانگین -1جدول 
کمترین -بیشترین یانگینم ±معیارانحراف   زیستیمشخصات   جمعیت   

93/73-92/18  
75/70-14/17  
33/57-89/17 

142/0±602/41  
116/0±476/41  
128/0±376/38  

  وحشی
  پرورشی
  ترکیبی

  طول کل میانگین
 متر)یلی(م

198/3-061/0  
994/2-062/0  
387/1-067/0 

054/0±817/0  
691/0±107/2  
500/0±943/2 

  وحشی
  پرورشی
  ترکیبی

  وزن کل میانگین
 (گرم)

  
رابطه  اینکه در  دست آمدبه نمایی تابعدر قالب  کلمه ماهیانبچهوزن در  -طول تگیرابطه همبس  

 436/2و  550/2، 639/2 معادل ترتیب به ترکیبی و پرورشی وحشی، جمعیت سه براي  bشاخص
 .)1شکل ( آمددست  به

 

 
   .ترکیبیو  پرورشی وحشی،کلمه  ماهیانبچه جمعیتسه  بینوزن  -رابطه طول -1شکل 

  

y = 4E-05x2.5808

R² = 0.9653
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 بیانگر روز دوره پرورش 120در  ماهی این وزنیدر خصوص رشد  واریانس آنالیزحاصل از  نتایج  
 ماهیان بچه وزنیکه اختالف در رشد  طوري بهبوده  ماهیاندار در رشد ماهانه بچهمعنیوجود اختالف 

 وضعیت 2در شکل  .)2(شکل  مشهود است         ًآخر کامال  هايبا هفته مقایسهدوره پرورش در  ابتدايدر 
داده شده  نمایشبهتر  ترکیبیو  پرورشینسبت به دو گروه  وحشی ماهیانبچه جمعیتدر  ویژهرشد 

 سنیندر  ترکیبیو  پرورشی وحشی، جمعیتکلمه در سه  ماهیبچه سنجیزیست مقایسهاست. 
   آمده است. 2در جدول  برداريمختلف دوره نمونه

  

  .مختلف سنیندر  یبیترکو  یپرورش، یوحشکلمه  انماهیبچه سنجیزیست مقایسه -2جدول 
  ضریب
 چاقی

  یانگینم ±معیارانحراف 
  وزن بدن (گرم)

  یانگینم ±معیارانحراف 
 متر)یلیطول کل (م

  ماهیسن   جمعیت
 (روز)

100/1  
134/1 
196/1  

095/0±857/0  
075/0±076/1  
105/0±725/1  

017/0±537/20  
011/0±772/18  
03/0±658/20 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

40 

203/1  
144/1  
051/1  

388/0±617/2  
331/0±884/0  
388/0±957/2  

092/0±838/31  
033/0±698/30  
132/0±289/33 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

50 

789/0  
841/0  
732/0  

364/0±339/2  
419/0±838/1  
225/0±004/2  

07/0±861/35  
071/0±789/36  
048/0±316/31 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

60 

774/0  
795/0  
821/0  

701/0±511/1  
493/0±843/1  
462/0±667/2  

113/0±908/44  
067/0±589/39  
105/0±247/38 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

70 

735/0  
683/0  
720/0  

912/0±105/5  
560/0±404/2  
462/0±080/2  

151/0±1/49  
103/0±454/43  
089/0±031/40 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

80 

 ---  
731/0  
861/0  

 ---  
587/0±305/3  
569/0±336/3  

 ---  
155/0±142/43  
181/0±384/41 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

90 

 ---  
683/0  
868/0  

 ---  
833/0±969/2  
781/0±508/3  

 ---  
168/0±433/49  
201/0±828/44 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

100 

 ---  
700/0  
633/0  

 ---  
675/0±920/1  
564/0±732/4  

 ---  
115/0±241/45  
152/0±103/44 

  وحشی
  پرورشی
 ترکیبی

  
110 

798/0  
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41/0±368/67  
319/0±723/62  
210/0±529/51 
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  .)ی(آب یبی(قرمز) و ترک ی)، پرورشخاکستري( یکلمه وحش ماهیانرشد بچه ویژهماهانه سرعت  مقایسه -2شکل 

 
در  ترتیب به یبیو ترک یپرورش یوحش یتسه جمع ینسن ب - سن و وزن -رابطه طول مقایسه      
  آمده است.  4و  3 شکل

  
 یبیو ترک (قرمز) پرورشی، )ی(آب وحشیکلمه  ماهیانبچه یتسه جمع ینسن ب -رابطه طول مقایسه -3شکل 

   .)ي(خاکستر

y = -1.629ln(x) + 8.4117
R² = 0.9088

y = -2.469ln(x) + 13.915
R² = 0.2796

y = 0.0007x2 - 0.1586x + 9.6137
R² = 1
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 ترکیبی(قرمز) و  پرورشی)، ی(آب وحشیکلمه  ماهیانبچه یتسه جمع ینسن ب -رابطه وزن مقایسه - 4شکل 

   .)ي(خاکستر
  

  بحث
مورد توجه  یرمنظور بازسازي ذخاآن به تکثیروپرورشاست که امر  کپورماهیانکلمه از جمله  ماهی  

رفتن  بینو از  زیستمحیط اکولوژیک تغییراتعلت به). 1997و همکاران،  اف قلیقرار گرفته است (
- رابطه طول. گیردمیندرت صورت به یامتوقف  کلیبه ماهی این طبیعی تکثیر ریزي،هاي تخممحل

باشد و در  ماهی وسیله بهاستراتژي مصرف انرژي  بیانگرتواند میهاي مختلف جمعیتوزن در 
با توجه به یکسان بودن فصل  یقتحق ینکند. در امی ایفا مهمی بسیارنقش  شیالتی هايارزیابی

استخر، اکسیژن محلول و غیره  شرایطرسد که عوامل زیستگاهی مؤثر همچون مینظر به، برداري نمونه
اند ها مؤثر بودهوزن بر قابلیت دسترسی به غذا، رشد و سالمت ماهی -بر میزان شیب رابطه طول

رشد  یزانتري در مرسد که فاکتورهاي توارثی نقش مهممینظر به ولی) 2006، همکارانتارکان و (
  ند. دار

هاي یکسان نیز با هاي متفاوت، بلکه در گونهتنها در گونه نه  bو  aوزن، مقادیر - در رابطه طول  
هاي زیست توان به نوسانات فصلی، تغییرات ویژگییکدیگر تفاوت دارند. علت این اختالف را می

آوري نمونه، جنسیت، ، شرایط فیزیولوژیکی ماهی در زمان جمع)مثل درجه حرارت و شوري(محیطی 
طول  بینباال  همبستگیوجود ). 1993واس،  بیس( اي و مراحل باروري ماهی نسبت دادشرایط تغذیه

y = 4E-05x2.5808

R² = 0.9653
y = 5E-05x2.5052

R² = 0.9617
y = 6E-05x2.4501

R² = 0.9349
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 گیريوزن، پس از اندازه -طول نماییاز رابطه  گیريتوان با بهرهمیآن است که  بیانگر ماهیو وزن 
  ).1987باگنال، عکس (لرا محاسبه کرد و ب ماهیطول، وزن 

 نییتع کل در و یماه تناسب نظر از یماه تیفیک سهیمقا يبرا یچاق بیضر ای تیوضع شاخص  
 باالست هاآن در یچاق بیضر ای تیوضع شاخص که یانیماه. دارد کاربرد تیجمع سالمت تیوضع

 در یچاق بیضر ای تیوضع شاخص که یانیماه بالعکس و هستند ینیسنگ انیماه طولشان به نسبت
 نیچن یچاق بیمورد ضر در ).1990 ووتون،هستند ( یسبک انیاست، نسبت به طولشان ماه نییپا هاآن
 یخاک ياستخرها یکیو اکولوژ یطیمح طیشرا یروزگ 60 يتا ابتدا 40 سنکه در  رسدیم نظر به

و  یدست ي(غذا ییمناسب غذا طیبا استفاده از شرا انیماهبچهبوده و  مناسب انیماهبچه پرورش
 70 سنداشته است. از  یشیشاخص روند افزا نیا زانیانجام داده و م یمناسب هیتغذ ط،یمح در) یعیطب

داشته است. دوره  ادامهدوره  يانتهاکاهش تا  نیداشته و ا یروند نزول تیشاخص وضع زانیمروز 
 بعد به خردادماه اواسط در حرارت درجه دیشد شیافزاهمزمان با  تیشاخص وضع زانیکاهش م

 رشد زماندر  حرارت درجه شیافزابا توجه به  تیشاخص وضع زانیم کاهش رسدیم نظربه. باشد یم
 بیضر نیاظهار نمود که ب )1982( سوله. باشد انیماهبچهبدن  سمیمتابول شیافزا خاطر  به      ًحتماال ا

 در گر،ید عبارت  بهوجود دارد.  یمنف یهمبستگ کی ،یشناسختیر صفات يریپذو وراثت راتییتغ
با توجه  یول موثرترند يریپذوراثت به نسبت یطیمحستیز آثار ،یسنجختیر يهایژگیو يریرپذییتغ

 یدر بررس يادینقش ز يریپذوراثت رسدیم نظر هب ق،یتحق نیمشابه پرورش در ا طیبه شرا
 گزارش، 1360-1320 هايدهه یط )1997( اف یقل .داشتند انیماه یشناسختیر و رشد يها شاخص
 رفتن نیب از و هارودخانه آب حد ازشیب برداشت ه،یرویب دیص لیدلبه یاستخوان انیماه ریذخاداد که 

خزر  ايیو کاهش سطح آب در یساحل هايتاالب و هارودخانه در انیماه یعیطب زيیرتخم هايمحل
باارزش و  ریذخا نیدر راستاي حفاظت از ا لیدل نیداشته است به هم ديیشد یروند کاهش

  ضروري است.  ترجدي هايتالش به ازین هاآن از یاصول برداري بهره
 تیرشد جمع تیمطلوب بودن شاخص وضع پژوهش نیا از حاصل جینتا به توجه با انیپا در  
 یطیمح يپارامترها ریثأتو  ایدر طیمح یستیز طیاحتماال به شرا گرید وهگر دو به نسبت یوحش انیماه

 به نسبت مذکور يفاکتورها نوسانات عدم و استرس کاهش ا،یدر طیمح تییایقل دما، ،يشور همچون
 انیماه ریذخا يبازساز منظوربه شودیم شنهادیپ و. باشددر کنار وراثت مربوط  یپرورش يهاطیمح
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 نظر از مطلوب انیماهبچه دیبا هدف تول ایبه در هاآن يرهاساز و) ایدر طی(مح یوحش نیمولد از کلمه
  .شود استفاده رشد شاخص
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